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Under året blev Malmö utsedd till Sveriges miljöbästa kommun 2021 (Tidningen Aktuell Hållbarhet).
Malmö har även vunnit KlimatEkoligan (Matilda FoodTech). Utmärkelserna är inte ett mål i sig utan ett
kvitto på att Malmö är på rätt väg. De kan förhoppningsvis även bidra till ett ökat engagemang för miljöoch hållbarhetsfrågor. Trots alla utmärkelser står Malmö inför utmaningen att bidra till att den globala
uppvärmningen i världen hålls under 1,5 grader. Malmö ska samtidigt nå FN:s globala mål i Agenda 2030
för att kunna öka livskvaliteten för Malmöborna och stärka samhällets resiliens och konkurrenskraft. Ett
viktigt steg i arbetet är att kommunfullmäktige i våras beslutade om ett nytt miljöprogram för Malmö stad.
Miljöprogrammet fokuserar på tre områden: minskad klimatpåverkan, god livsmiljö och frisk natur. Även
om miljöprogrammet tar ansvar för den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 så måste både den
sociala och den ekonomiska dimensionen vägas in i arbetet för att Malmö ska bli en hållbar stad. Rätt
utfört kan klimat- och miljöarbetet bidra till minskade klyftor och ökade möjligheter för en stad med goda
livsvillkor för alla.
Malmö stad har initierat Klimatomställning Malmö, en kraftsamling för att tillsammans med olika aktörer
leverera på kommunfullmäktiges mål om att minska stadens växthusgasutsläpp. Under året har även
Klimatkontrakt Malmö lanserats, vilket är ett lokalt klimatkontrakt som ska mobilisera kommun,
näringsliv, akademi, föreningar och Malmöbor för att öka takten i klimatomställningen.
Under året har samarbetet inom Tryggare Malmö fortsatt i syfte att främja trygghet, stävja fusk, motverka
välfärdsbrottslighet och den illegala ekonomin samt underlätta en jämlik konkurrens mellan stadens
företagare. Miljönämnden har genomfört 350 samordnade myndighetsgemensamma inspektioner, vilket är
75 procent fler än planerat. Nämnden har även arbetat trygghetsfrämjande och uppsökande kring
Möllevången och i Rosengård. Nämndens omfattande arbete för att komma till rätta med
hälsoskyddsproblemen i de slumförvaltade fastigheterna på Thomsons väg i Malmö har resulterat i att en
fastighet sålts. Det finns därmed förutsättningar för boendemiljön att förbättras framöver.
Coronapandemin har i hög grad påverkat miljönämndens verksamhet under 2021. Inom både
livsmedelskontrollen och miljö- och hälsoskyddstillsynen har personal rekryterats, resurser omfördelats
och omprioriteringar gjorts för att kunna utföra både grunduppdraget och uppdraget med
trängselkontroller. Nämndens systematiska arbete med trängselkontroller, kommunikation och rådgivning
har bidragit till att göra Malmö mer smittskyddssäkert under pandemin.
Trots utmaningar kopplade till coronapandemin har miljönämnden utfört 98 procent av de planerade
livsmedelskontrollerna, vilket är betydligt högre än genomsnittet i Sverige som under pandemin har legat
på 80 procent. För att minska risken för smittspridning har tillvägagångssättet för inspektioner anpassats,
vilket har medfört svårigheter att utföra tillsyn inom vissa branscher på miljö- och hälsoskyddsområdet.
Tillsynsarbetet inom miljöskydd har även påverkats av personalomsättning och flera händelsestyrda
ärenden, vilket har resulterat i att delar av tillsynen inte genomförts i enlighet med tillsynsplanen.
Miljönämnden redovisar ett resultat på 6 159 000 kronor. En orsak till överskottet är det riktade
statsbidraget för arbetet med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som var
8 700 000 kronor högre än de tillsynskostnader nämnden haft och behövt för att klara uppdraget. En
orsak som minskade överskottet var ökade insatser med 2 500 000 kronor i form av konsultinsatser för
bland annat digitaliseringsåtgärder och arbete med miljö- och klimatmål.

I detta avsnitt beskrivs de särskilt prioriterade områdena för miljönämndens verksamhet under 2021.

Coronapandemin påverkade i hög grad miljönämndens verksamhet under stora delar av året. Lagen om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen var verksam från årsskiftet till slutet av september och
resulterade i att miljönämnden fick i uppdrag att utföra trängselkontroller på restauranger, caféer och barer
i Malmö. Under året genomfördes ungefär 36 kontroller per vecka, vilket resulterade i 151 avvikelser och
två utdömanden av viten. Uppdraget innebar att flera inspektörer fick prioritera det arbetet framför annat
kontroll- och tillsynsarbete. Till skillnad från 2020 hann nämnden planera för det utökade uppdraget
genom att exempelvis rekrytera extrapersonal. Som en del i att minska smittspridningen har miljönämnden
under året arbetat förebyggande genom rådgivning. Arbetet med trängselkontroller återupptogs den 23
december efter att Folkhälsomyndigheten beslutat om nya smittskyddsåtgärder.
För att minska risken för smittspridning har tillvägagångssättet för nämndens tillsynsverksamhet anpassats
till att omfatta fler anmälda besök och digitala möten samt genom granskning av underlag. Inom vissa
branscher har tillsynen under delar av året inte kunnat utföras alls, bland annat eftersom verksamheter
hållit stängt. Livsmedelskontrollerna har inte påverkats i lika hög utsträckning och kontrollerna har
genomförts enligt planering.
Det miljöstrategiska arbetet har under coronapandemin ställts om till ett mer digitalt arbetssätt. Detta ska
till viss del fortsätta även efter pandemin då det innebär färre resor, vilket gynnar både miljön och
ekonomin samtidigt som verksamheten blir mer effektiv.

Tryggare Malmö, där miljönämnden ingår, är en del av Malmö stads särskilda insats för att öka trygghet
och säkerhet i samhället genom samverkan mellan såväl kommunala som statliga myndigheter.
Miljönämnden har genom Tryggare Malmö byggt upp ett långsiktigt samarbete mellan flera kommunala
och statliga myndigheter, bland annat Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Kronofogden.
Samordnade myndighetsgemensamma inspektioner har visat sig vara effektiva när det gäller att stävja
oseriösa och illegala verksamheter.
Under 2021 har miljönämnden även arbetat trygghetsfrämjande och uppsökande kring Möllevången och i
Rosengård. Detta arbete samt arbetet inom Tryggare Malmö presenteras närmare under
kommunfullmäktigemålet Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten
ska minska.

Malmö växer snabbt. Miljönämnden är en viktig instans för att säkerställa att utbyggnaden och
förtätningen av staden sker på ett miljö- och hälsoskyddsmässigt hållbart sätt. Nämnden har under året
haft ett fortsatt högt inflöde av anmälningar i markärenden i den händelsestyrda tillsynen, vilket beror på
att flera stora exploateringsprojekt har initierats inom staden.
Det kommunövergripande arbetet inom Malmö stad har utvecklats under året. Ett exempel är
samverkansgruppen för markmiljö som bildats i syfte att effektivisera planprocessen och hitta
gemensamma lösningar på komplexa markfrågor. Under året har även en samverkansgrupp mellan
miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden i syfte att tydliggöra rutinen för bygglovsremisser startats.
Nämnden har bidragit med expertkunskap i planprocesserna samt deltagit i utvärderingen av stödunderlag
för stadsplanering. Nämnden har även deltagit i andra samarbetsforum där markmiljöfrågor är centrala,
exempelvis samarbetet kring utbyggnaden av Nyhamnen och storstadspaketet.
Miljönämndens kompetens inom avfallsområdet efterfrågas av andra myndigheter. Miljönämnden har

under året bidragit med underlag till Naturvårdsverket gällande regeringsuppdraget Avfall som resurs, vars
syfte är att utreda nationella kriterier för när avfall upphör att vara avfall. Den svenska avfallslagstiftningen
ska anpassas till Europeiska unionens (EU) beslut om revideringar i avfallslagstiftningen, det så kallade
avfallspaketet, vilket bland annat kommer innebära att Malmö stad och övriga kommuner får utökade
tillsynsuppgifter.

Under 2021 beslutade kommunfullmäktige om ett nytt miljöprogram för Malmö som ska gälla fram till år
2030. Miljöprogrammet fokuserar på tre områden: minskad klimatpåverkan, god livsmiljö och frisk natur.
Miljönämndens roll är att processleda, stödja och samordna genomförandet av miljöprogrammet. I
miljönämndens uppdrag ingår även att växla upp kommunens arbete med hjälp av extern finansiering
samt stödja näringslivet med att hitta möjlig finansiering av olika åtgärder.
Samarbete är en framgångsfaktor i genomförandet av programmet, då Malmö stads organisation inte har
ensam rådighet över miljöfrågorna och inte kan nå målen av egen kraft. Genom Klimatomställning Malmö
arbetar miljönämnden tillsammans med andra aktörer för att hela Malmö tillsammans ska nå målen
kopplat till klimatomställningen. Arbetssättet kommer även användas för genomförandet av
miljöprogrammets övriga mål.

Malmös befolkning växer snabbt samtidigt som elektrifieringen av samhället pågår för fullt. Malmö
behöver därför i högre utsträckning än tidigare producera och lagra energi. Då omställningen kräver ett
samarbete mellan Malmö stads nämnder och andra aktörer arbetar miljönämnden med elförsörjning som
ett prioriterat omställningsområde inom Klimatomställning Malmö. Under året har miljönämnden
tillsammans med kommunstyrelsen och RISE Research Institutes of Sweden tagit fram en analys med
möjliga åtgärder för Malmös elförsörjning, vilket rapporteras i avsnittet nedan om budgetuppdraget
Kommunstyrelsen, tillsammans med miljönämnden, ges i uppdrag att utreda nuläget kring Malmös elförsörjning samt
analysera eventuella åtgärder som Malmö stad och dess bolag kan genomföra.
Miljönämnden har under året även deltagit i framtagandet av Malmö stads energistrategi. Miljönämnden
har även deltagit i olika nationella och regionala sammanhang för att föra fram Malmös utmaningar och
möjligheter, bland annat i Elektrifieringskommissionens arbete och Skånes Effektkommissions arbete.
Genom projektet CLUE har miljönämnden under året samarbetat med ett antal aktörer på både lokal,
nationell och internationell nivå kring hur samverkan kan bidra till ökad flexibilitet i elsystemet med färre
effekttoppar. Fyra demonstrationer har genomförts i Malmö: smart laddning av elbilar, undersökning av
elflexibilitetspotential i en kommersiell byggnad, användning av storskalig batterilagring samt
elflexibilitetspotential på en byggarbetsplats. Även i projektet Access sker ett samarbete med ett antal
aktörer för tester av smarta flexibilitetslösningar i ett parkeringshus i Sege Park.

Miljönämnden arbetar för att ligga i framkant i den digitala utvecklingen för att skapa förutsättningar för
både en god och likvärdig service till Malmöborna samt en god arbetsmiljö för nämndens medarbetare.
Nämnden har under året bland annat arbetat fram ett förslag till strategi för verksamhetsutveckling och
digitalisering samt bildat ett digitalt team för att förverkliga digitaliseringens möjligheter. Arbetet
presenteras närmare under kommunfullmäktigemålet som handlar om att Malmö stad ska leverera en god
och likvärdig service samt under budgetuppdraget om att utveckla och förbättra arbetet med en
serviceinriktad myndighetsutövning.
Miljönämnden har under våren haft ett fortsatt fokus på kommunikation kring arbetet med
trängselkontroller på serveringsställen i och med coronapandemin. Nämnden har under året arbetat
mycket med kommunikationen kring Klimatomställning Malmö, till exempel med lansering av nya
webbsidor på malmo.se, grafisk profil och mallar för klimatarbetet samt goda exempel på Malmös miljöoch klimatarbete i olika kanaler. Extern kommunikation för att uppmärksamma Klimatkontrakt Malmö
har påbörjats under året och ska intensifieras våren 2022.

I detta avsnitt redovisas hur miljönämnden under 2021 har arbetat med grunduppdraget enligt
reglementet. Enligt miljönämndens reglemente ansvarar miljönämnden för de uppgifter som enligt lagar
och författningar ligger på kommunen gällande miljöfrågor. Miljönämnden ansvarar även för kommunens
prövnings-, tillsyns- och kontrolluppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedels- och
foderområdet samt närliggande områden.
Miljönämnden ansvarar inom sitt område för strategiskt och långsiktigt miljöarbete och ska processleda,
stödja och samordna kommunens miljöarbete för en hållbar utveckling. Inom detta uppdrag får
miljönämnden göra ansökningar om stöd till projekt, samt leda och samordna de projekten.
Miljönämnden ska även följa hälsoskyddets samt den yttre miljöns tillstånd och utveckling. Vidare
ansvarar miljönämnden för kommunens konsumentrådgivning, energi- och klimatrådgivning samt arbete
med Fairtrade City.
Miljönämnden ansvarar för rådgivning och information till allmänheten gällande miljöområdet. Även
samordning och aktiv samverkan med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och andra
relevanta aktörer inom ramen för nämndens ansvarsområden ingår i grunduppdraget.

De tvärsektoriella frågorna avser miljönämndens arbete med barnets rättigheter enligt barnkonventionen
samt diskrimineringslagstiftningen. Det finns inga särskilda kommunfullmäktigemål framtagna för dessa
perspektiv utan de ska genomsyra hela verksamheten. Det är fortsatt viktigt att utveckla nämndens arbete
med öppenhet, inkludering och delaktighet ur ett rättighetsbaserat perspektiv, bland annat för att öka
förutsättningarna att leverera en likvärdig, inkluderande och respektfull service till Malmöbor, besökare
och samhällsaktörer.
Arbetet med att införa ett barnrättsbaserat arbetssätt är prioriterat men komplext, då det saknas rättspraxis
och tydlighet kring hur en barnkonsekvensanalys ska genomföras inom offentlig tillsynsverksamhet, där
beslut ofta riktas indirekt mot grupper av barn och unga. Under 2021 har nämnden fortsatt att se över
vilka processer, rutiner och arbetssätt som behöver utvecklas för ett mer barnrättsbaserat arbetssätt och
hur barnkonventionen påverkar utförandet av grunduppdraget. Detta kommer att ligga till grund för det
fortsatta utvecklingsarbetet för bedömning av barnets bästa i enlighet med barnkonventionen. Inför olika
beslut har barnets bästa beaktats i verksamhetens tjänsteskrivelser.
Nämnden har under året haft dialog med Grönt elevråd, där skolelever från Johannesskolan och
Fågelbacksskolan fick möjlighet att bidra med ett barnperspektiv genom synpunkter och tankar kring
miljöprogrammets innehåll. Andra exempel där barn och unga involverats är inom lärande för hållbar
utveckling, lokal områdesutveckling och i matfrågor.
Inom ramen för diskrimineringslagstiftningen genomfördes en kunskapshöjande insats våren 2021 kring
kränkande särbehandling för alla medarbetare. Samtliga avdelningar har även genomfört de digitala
utbildningarna med kunskapshöjning av HBTQIA+-perspektivet kopplat till budgetuppdraget, där
avdelningarna kommer att arbeta vidare med resultatet för integrering av detta perspektiv i
grunduppdraget.

Miljönämndens grunduppdrag gällande det miljöstrategiska arbetet består enligt reglementet av att
•
•
•
•

processleda, stödja och samordna kommunens miljöarbete
följa den yttre miljöns tillstånd och utveckling
ansvara för kommunens konsumentrådgivning samt energi- och klimatrådgivning
arbeta med Fairtrade City.

Genomförande av miljöprogrammet
Miljönämndens främsta inriktning för det miljöstrategiska arbetet är Miljöprogram för Malmö stad 2021
- 2030. En stor del av arbetet finansieras av externa projektmedel som växlar upp det skattefinansierade
kommunbidraget. Projekten innebär en möjlighet för nämnden att tillsammans med andra aktörer hitta
nya innovativa arbetssätt för att öka takten i miljöarbetet.
Den årliga Miljölägesdagen ägde rum i mitten av juni. Då slutredovisades Miljöprogram för Malmö stad 2009 –
2020 och det nya miljöprogrammet presenterades. På grund av coronapandemin var konferensen digital,
vilket inte påverkade antalet deltagare i jämförelse med tidigare år.
För att mobilisera hela Malmö i klimatomställningen har Malmö stad under året lanserat Klimatkontrakt
Malmö med syftet att Malmö som geografisk plats ska nå klimatmålen enligt Parisavtalet. Genom att
signera Klimatkontrakt Malmö åtar sig näringsliv, akademi, föreningar och Malmöbor att bidra med
egenformulerade klimatåtaganden för ett hållbart Malmö. Under 2021 har arbetet fokuserat på att
mobilisera större företag och i december skrev de första företagen på sina kontrakt. Aktörer som skrivit
under är bland annat Malmö FF, Sysav, Skanska, CMP, RISE, Rosengårds Fastighets AB och Eon. Under
2021 har arbete även påbörjats för att involvera Malmöborna i klimatomställningen. Bland annat har
miljönämnden arbetat med att ta fram ett digitalt verktyg som ska användas för den kommande dialogen
med Malmöborna. Verktyget är tänkt att innehålla bland annat livsstilstest och tips för en klimatsmart
vardag. Arbetet med att mobilisera Malmöborna kommer att intensifieras under 2022.
Miljönämnden har ett processorienterat arbetssätt för genomförandet av miljöprogrammet. Grunden i
arbetssättet är en gemensam förståelse för målbild, nuläge, effekter av pågående åtgärder samt vilka
ytterligare åtgärder som krävs för att nå målen. Under 2021 har fokus legat på att skapa en gemensam
förståelse av målbild och nuläge, att accelerera de redan pågående insatser som bidrar till att uppnå målen i
miljöprogrammet samt att mobilisera olika aktörer genom klimatkontrakten. Arbetet fortsätter under
2022.
Pågående insatser under 2021
En del av arbetssättet för genomförandet av miljöprogrammet innebär att miljönämnden accelererar redan
pågående insatser som ger stor effekt i arbetet med att nå målen. Nedan presenteras några av de insatser
som nämnden arbetat med under 2021.
Vätgas
Vätgas kan skapa förutsättningar för Malmö att ställa om sitt energisystem till högre andel förnybar energi
och samtidigt nå klimatmålen genom minskade utsläpp från industri- och transportsektorn. Under året har
en nulägesanalys om vätgas tagits fram inom ramen för Klimatomställning Malmö. Analysen visar bland
annat att det finns potential för vätgas att bidra till stora utsläppsminskningar. Initialt förväntas vätgas
bidra till störst utsläppsminskningar inom industrisektorn och senare även inom transportsektorn, med
fokus på omställningen av tunga fordon. Viktiga utmaningar kopplat till vätgas som behöver tas hänsyn till
är tillgången till förnybar el för vätgasproduktion, samt de energiförluster som uppstår i produktion,
lagring och användning av vätgas.
Koldioxidinfångning
FN:s klimatpanel IPCC menar att det inte räcker att endast minska mängden utsläpp utan att det även
behövs en minskning av mängden koldioxid i atmosfären. Miljönämnden samarbetar med Sysav kring
koldioxidinfångning vid deras anläggning. Under hösten har arbetet med att analysera mängden plast som
går till energiåtervinning vid deras anläggning fortsatt. Tillsammans med RISE Research Institutes of
Sweden och Sysav pågår en analys av olika möjliga åtgärder.
Solel
Malmö stads vision är att staden år 2030 försörjs av 100 procent förnybar energi. En så stor andel som
möjligt av den förnybara energiproduktionen ska ske lokalt. Miljönämnden har tillsammans med IVL
Svenska Miljöinstitutet utvecklat en modell som visar på de huvudsakliga möjligheterna och utmaningarna
som finns för att öka utbyggnadstakten av solel i Malmö. Under året har modellen förfinats genom resultat

från en enkätundersökning, workshops och djupintervjuer som genomförts med olika nyckelaktörer i
Malmö. Under 2022 kommer kunskapsinsatser lanseras utifrån modellen för att överbrygga hindren och
öka installation av solel i Malmö.
Djupgeotermi
I Malmö finns nu ett tre kilometer djupt borrhål för att undersöka möjligheterna att utvinna värme från
jordens inre för fjärrvärme. Tekniken kallas för djupgeotermi och är en lokal och förnybar energikälla med
hög leveranssäkerhet då den är oberoende av solstrålning, vind och bränsleförbränning. Miljönämnden har
tillsammans med Eon under året avslutat borrningen och genomfört ett antal provtagningar. Sammantaget
visar resultaten på fortsatt goda förutsättningar för djupgeotermi i Malmö och att hälften av Malmös
fjärrvärmebehov skulle kunna täckas av djupgeotermi på längre sikt. Arbete pågår tillsammans med Eon
för att titta på hur det fortsatta arbetet ska finansieras.
Nettonollutsläpp
Ett arbete har påbörjats under 2021 för att definiera vad nettonollutsläpp innebär för Malmö stad och hur
det ska mätas (se mer under stycket om strategiska analyser nedan). Ett seminarium samt en interaktiv
workshop har anordnats för medarbetare i Malmö stad.
Klimatresiliens
Malmö är en föregångare för nya innovationer och lösningar för klimatresiliens genom bland annat
satsningar i Augustenborg, Västra hamnen, Sege Park och Sofielund. Malmö behöver dock ytterligare öka
sin motståndskraft mot klimatförändringarna. Under året har miljönämnden deltagit i en internationell
forskningssamverkan som har tagit fram en översikt över en uppsättning städers förhållningssätt och
utmaningar avseende klimatresiliens. Under hösten arrangerade Malmö stad, tillsammans med bland annat
ICLEI, seminariet European Urban Resilience forum i Malmö.
Cirkulär ekonomi
Miljönämnden verkar för en ökad cirkulär ekonomi i staden. Genom projektet CCBuild har miljönämnden
under året arbetat för att skapa förutsättningar för återbruk av byggprodukter i industriell skala och för en
förändring på systemnivå mot cirkulära materialflöden. Arbetet för en mer cirkulär ekonomi möjliggör en
mer resurs- och klimateffektiv samhällsutveckling där avfall blir till resurser.
Miljönämnden har vidare arbetat för att öka textilåtervinningen i Malmö. SIPTex-anläggningen har under
våren 2021 börjat producera material som nu säljs under eget varumärke. Miljönämnden har bidragit dels
genom informationskampanjen Älska dina kläder som lyfter vikten av att förlänga livslängden på kläder,
delsgenom att tillsammans med Stadsmissionen och Sysav genomföra en kampanj med tillfällig insamling
av kläder.
Genom projektet SINA (Sluta med ineffektiv användning), som avslutades under 2021, har Malmö stad
kartlagt och analyserat interna inköps- och materialflöden för att identifiera möjligheter till ökad
återanvändning, besparing, minimering av avfall samt cirkulering av produkter.
Miljönämndens verksamhet har under året även samarbetat med upphandlingsenheten på stadskontoret
för att främja cirkulära ambitioner i upphandling. Under året har bland annat ett nytt avtal på cirkulära
skyltar tecknats, fler cirkulära kriterier har tillkommit i upphandling för nytillverkade möbler och i
upphandlingen av barnvagnar har större vikt lagts vid möjligheter till reparationer. En ny upphandling av
IT pågår och de cirkulära ambitionerna är höga.
Delningsekonomi
Sege Park är Malmö stads främsta testbädd för delningsekonomi. I Sege Park testar Malmö stad
tillsammans med byggherrar och systemägare för vatten, avlopp, avfall och energi smarta delningstjänster
för till exempel gemensamma ytor, cyklar, bilar, verktyg och leksaker. Under året har även en 3D-modell
tagits fram där intresserade kan ta del av olika hållbarhetslösningar i området. Testbädden har finansierats
genom projektet Sharing Cities Malmö som avslutades i somras. Arbetet med Sege Park kommer dock
fortsätta, bland annat har byggherrarna i området under året beslutat om att bilda en ekonomisk förening
för att tillsammans med det sociala företaget Drevet hantera de delningslösningar som de ska erbjuda
boende i området. Vidare ska Sege Park nu övergå från en testbädd till ett living lab och skapa möjligheter

för staden, akademin med flera att följa upp och dra lärdom av det senaste decenniets hållbarhetsinsatser i
området.
Omsorgsfull renovering
Omsorgsfull renovering är viktigt för att utveckla och bevara det befintliga bostadsbeståndet och skapar,
rätt genomförd, bättre livsmiljö för de boende samt minskar klimat- och miljöeffekter över tid då väl
underhållna byggnader har en avsevärt mindre klimat- och miljöpåverkan. Arbetet under året har fokuserat
på analyser av renovering, ombyggnad och tillbyggnad av befintliga flerbostadsområden och deras del i
klimatomställningen. Med utgångspunkt i förstudiearbetet är avsikten att under 2022 initiera och etablera
ett omställningsområde inom Klimatomställning Malmö för omsorgsfull omvandling av befintliga
bostadsområden. Miljönämndens ambition inom omställningsområdet är att kraftsamla lokala intressenter
och att växla upp arbetet.
Hållbar mat
Genom projektet Food Malmö har miljönämnden under 2021 arbetat för att uppmärksamma småskaliga
hållbara jordbruk genom ett flertal studiebesök riktade till Malmöbor och skolelever i syfte att öka
kunskapen om hållbart producerad mat. Miljönämnden har även genomfört ett inkubatorsprogram för
matentreprenörskap med specifika föreläsningar och kunskapslyft kring ökad resurseffektivitet gällande
materialförpackning, produktutveckling och inköp av lokala och hållbara råvaror.
I somras skedde en slutrapportering av Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat. Arbetet med
policyn har bidragit till en minskad klimatpåverkan och hög andel ekologisk mat i Malmö stad och
resulterade i att Malmö blev vinnare av Klimatekoligan 2021.
Kemikaliearbete
En vägledning om hantering av kemiska produkter har tagits fram och kommunikationsinsatser har
genomförts under året, till exempel en film om substitution som ska användas som utbildningsmaterial i
Malmö stads verksamheter. Miljönämndens verksamhet har även deltagit i flera upphandlingar med syfte
att minimera mängden kemikalier och plaster. Arbetet med att fasa ut konstgräs och granulat fortskrider
enligt handlingsplan. Även om det inte är klart vilket nuvarande material det ska bytas ut mot pågår
testbäddar och skyddsåtgärder.
Framtidens kuststad
Arbetet för att stärka Malmös roll som framtidens kuststad fortskrider i enlighet med handlingsplanen.
Miljönämnden leder en stadsövergripande styrgrupp, en samordningsgrupp och en kommunikatörsgrupp
som arbetar tillsammans på ett tillfredsställande sätt. Uppmärksammade aktiviteter under 2021 är att
kommunstyrelsen i våras antog en reviderad handlingsplan och att en strategi för kustskydd är påbörjad.
Vidare har en utredning genomförts om upplåtelser längs kusten och samarbetet med World Maritime
University kring konferenser och seminarier om havsmedvetenhet fördjupats.
Naturbaserade lösningar
Projektet Blue Green City Lab avslutades under 2021. Syftet med projektet var att stimulera och öka
användningen av blågröna lösningar i Malmö. En affärsmodell för testbädden är framtagen och testad
som innebär att producenter av olika typer av grönblåa lösningar ska kunna testa sina produkter och få
prestandan verifierad genom oberoende experter. Ett viktigt resultat av projektet är att organisationerna
nu bygger upp ett konsortium som kommer finnas kvar och som kan stötta framöver.
Genom projektet Clever Cities sker en stadsförnyelse av den fysiska utemiljön i Lindängen för en ökad
biologisk mångfald. Under 2022 har fokus varit på gröna stråk. En dialog är påbörjad med fastighetsägare
för att involvera dem mer i utvecklingsprocessen. Miljönämnden har även gett stöd till odlingsgrupper i
området i form av växter och jord för att uppmuntra boende att odla och uppskatta det gröna i sitt
närområde.

Genom Case Sofielund 2030 har miljönämnden under året arbetat för ett mer grönt Sofielund. Flera
mötesplatser har skapats i området för att bidra till ökad trivsel och trygghet, samt miljöer för
kunskapsspridning kring hållbar utveckling, till exempel Gröna biblioteket på Garaget, Miniparken i
kvarteret Trevnaden och grannskapsträdgården Naturmolnet.
Tvärgående processer
Miljönämnden har identifierat ett antal tvärgående processer som stödjer genomförandet av alla målen i
miljöprogrammet. Under 2021 har arbetsgrupper bildats som ska stötta kring dessa processer i
genomförandet av miljöprogrammet.
Strategiska analyser och uppföljning
För att Malmö ska kunna genomföra miljöprogrammet behöver staden prioritera de åtgärder som ger
störst effekt utifrån olika nyttoperspektiv. Miljönämnden har därför under året tagit fram ett antal
strategiska analyser som stöd för prioriteringarna. Analyserna har handlat om elförsörjning inklusive
vätgas, kolsänkor i staden, kolsänkor och återvinning, omsorgsfull renovering samt nettonollorganisation.
Medborgarinvolvering
Malmöborna har en central roll i genomförandet av miljöprogrammet. Under året har arbetet med en ökad
medborgarinvolvering främst skett inom Klimatkontrakt Malmö. Ett digitalt verktyg är under framtagande
och arbetet ska intensifieras under 2022.
Lärande
Under året har fokus varit att stärka det interna organisatoriska lärandet inom miljönämndens verksamhet.
Arbete har skett för att systematisera hur lärande ska stödja genomförandet av miljöprogrammet och
integrera det redan pågående arbetet med Klimatomställning Malmö och lärandeprocessen. Projektet
Cirkus som handlar om cirkulerande kunskap i staden har avslutats under året och lärdomarna från det
arbetet tas vidare in i genomförandet av miljöprogrammet.
Stadsutveckling och geografisk närvaro
Miljönämnden är en viktig instans och samarbetspartner i utbyggnaden och förtätningen av staden.
Nämnden arbetar förebyggande för att minska hälso- och miljöproblem för både Malmöborna och
naturen genom att bevaka miljöbalkens frågor både i tidiga skeden och som formell remissinstans för
planer och program. Samarbetet med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden kring
förädlingsprocessen har fördjupats under året och kommer fortsätta under 2022. Nedan följer några
exempel på insatser som miljönämnden har genomfört under 2021.
Gällande Planprogram för Västra Hyllie har en hållbarhetsutredning tagits fram och områdets övergripande
hållbarhetsprofil har beslutats bli återvunnen innovation. Det pågår även en dialog om möjligheterna till att
certifiera området genom City Lab.
I Fosie företagsområden har miljönämnden arbetat för att skapa planeringsförutsättningar för mer yteffektiva
verksamhetsområden med fler arbetsplatser. Miljönämnden är en av aktörerna från Malmö stad som
tillsammans med näringslivet ska testa och utveckla nya arbetssätt i Fosie för att sedan sprida dessa till
Hamnen och Fortuna Hemgården. I Fortuna Hemgården deltar miljönämnden även i arbetet med att ta
fram en hållbarhetsstrategi för verksamhetsområdet.
Stadens arbete med Nyhamnens utveckling fortskrider. Miljönämnden har ett samordningsansvar för
arbetet med att ta fram en hållbarhetsstrategi för Nyhamnen.
Miljönämnden har vidare i samarbete med andra nämnder tagit fram en vägledning för buller till de
verksamhetsutövare som vill bedriva kulturverksamhet i Sofielunds verksamhetsområde.

Miljöövervakningen ger en lägesbeskrivning av tillståndet i miljön och varnar för eventuella störningar.
Arbetet bygger på återkommande, systematiskt upplagda undersökningar. Under året har miljönämnden
genomfört mätningar av följande:

•
•
•
•
•
•

luftföroreningar
ljudnivåer i trafikmiljö
utbredning av ålgräs i Malmös havsområde
orkidéer, mossor och lavar
bottenfauna i vattendrag
närsalter i vattendrag.

Resultaten redovisas löpande till miljönämnden under året. För vissa av mätningarna är resultaten inte
klara ännu utan kommer att redovisas längre fram. Nämnvärt är dock att luftkvaliteten fortsatt har
förbättrats under 2021 och resultaten visar även på en minskning av partikelhalterna, vilket är positivt för
luftkvaliteten. Coronapandemin har antagligen till viss del bidragit till de förbättrade resultaten. Den
luftkvalitetsmätning vid 25 förskolor och skolor som pågick under vintern 2020 - 2021 visade att uppmätta
kvävedioxidhalter har minskat med 27 procent sedan den första mätningen för 15 år sedan. Enligt
rapporten riskerar varken miljökvalitetsnormen för kvävedioxid eller det nationella miljömålet att
överskridas på någon av Malmös 405 förskolor eller skolor

Konsumentrådgivning
Behovet av konsumentrådgivning har ökat sedan pandemin startade. Miljönämnden har fortsatt med
fysiska besök under pandemin och telefontiden har utökats för att skapa en ökad tillgänglighet för
Malmöborna. På grund av coronapandemin genomfördes endast en föreläsning under våren. Under
hösten genomfördes föreläsningar på förfrågan, vilket resulterade i tio föreläsningar.
Från och med årsskiftet 1 januari 2022 kommer ansvaret för konsumentrådgivningen flyttas från
miljönämnden till servicenämnden.
Energi- och klimatrådgivning
Energi- och klimatrådgivningen hade en nedgång i antal inkommande samtal och e-post från Malmös
enskilda hushåll under våren, vilket antagligen var en effekt av coronapandemin och den därav uteblivna
satsningen på direktmarknadsföring av energi- och klimatrådgivningens verksamhet. Under den senare
delen av 2021 ökade däremot andelen platsbesök hos bostadsrättsföreningar och företag då pandemins
restriktioner minskade. Gällande utåtriktade evenemang har rådgivningen gått över till ett mer digitalt
arbetssätt men förhoppningen är att det ska bli möjligt med fler fysiska evenemang igen under 2022.
Två nya nationella insatsprojekt har startats av Energimyndigheten under hösten; Hela Sverige laddar och
Resurseffektiv bebyggelse. Malmös energi- och klimatrådgivning medverkar i båda projekten. En viss
försening av insatsprojekten har påverkat verksamheten då aktiviteter har fått flyttas fram till 2022.
De ökade elpriserna i slutet av året resulterade i många samtal till rådgivningen. Även efterfrågan på
rådgivning kring elbilsladdning har ökat kraftigt under den senare delen av året.
Fairtrade City
Malmö Fairtrade City är ett samarbete mellan kommun, näringsliv och ideell sektor i staden. Syftet är att
öka utbudet av rättvist handlade produkter inom den offentliga och privata sektorn, öka medvetenheten
om rättvis handel och hållbar konsumtion, samt stärka rättvis handel som en del av Malmös profil som
hållbar stad.
Under 2021 har samverkan fokuserat på informationsaktiviteter för att stärka rättvis handel i Malmö. Fem
aktiviteter har genomförts under året. I februari och i december bjöds Malmöbor att delta på en digital
chokladprovning. I maj deltog Malmö stad i Fairtrade Challenge och uppmanande Malmö stads
medarbetare att fika schysst. Då anordnades även ett digitalt quiz för både medarbetare och Malmöbor. I
oktober bjöd Fairtrade City-kansliet på fika under stadskontorets event Växtkraft i Malmö, där nya
medborgare välkomnades till Malmö. I oktober genomfördes en visning av Smarta Kartan i stadsdelen
Sofielund.

Som ett resultat av att Malmö de två senaste åren har vunnit EU Cities for Fair and Ethical Trade Award 2021
fokuserar Malmö Fairtrade City en stor del av sin verksamhet under 2021 på ett projekt tillsammans med
International Trade Center (ITC) för ökad kunskap om hållbara batterier.

I april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter i kraft. Förordningen medför ett förändrat regelverk för finansieringen av
livsmedelskontrollen där dagens system med förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett system med
obligatorisk efterhandsdebitering. Genom en övergångsbestämmelse får dock bestämmelserna om
förskottsbetalade årliga avgifter i den numera upphävda förordningen (2006:1166) fortsatt tillämpas fram
till slutet av 2023. Miljönämnden har efter att ha utrett olika alternativ för införande av
efterhandsdebitering beslutat att samordna införandet med Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell
som ska vara helt införd till 2024. Syftet med den nya riskklassningsmodellen är att underlätta för stadens
livsmedelsverksamheter samt uppnå en så effektiv kontrollverksamhet som möjligt.
I juli utökades livsmedelslagen till att även omfatta kontroll av material i kontakt med livsmedel.
Miljönämnden har nu kontrollansvaret för samtliga verksamheter som tillverkar, förädlar eller distribuerar
material i kontakt med livsmedel i Malmö. Ingen kommun i Sverige förväntas dock påbörja kontrollerna i
år. Miljönämnden arbetar nu med att strukturera arbetet, skapa kompetens inom området samt kartlägga
vilka verksamheter som finns i staden.
Coronapandemin har haft stor inverkan på verksamheten. För att klara både kontrolluppdraget och
uppdraget med trängseltillsyn har personal rekryterats och resurser omfördelats. På så sätt har båda
uppdragen hanterats effektivt och utan störningar. Under pandemin har kontrollförfarandet succesivt
anpassats efter gällande råd och vägledningar från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Medarbetarna
har övergått till att arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt för att kunna upprätthålla
effektivitet, säkerhet och kvalitet i livsmedelskontrollen. Pandemin har även påverkat betalningsförmågan
hos livsmedelsverksamheter, vilket fått ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Övergången till efterhandsdebitering, den kommande nya riskklassningsmodellen samt det nya
kontrollområdet för material i kontakt med livsmedel innebär stora utmaningar för kontrollverksamheten
framöver. Efterhandsdebiteringen och den nya riskklassningsmodellen får stor påverkan på avdelningens
planering, arbetssätt och resurssättning. Förändringarna kommer även få konsekvenser för
livsmedelsverksamheterna i Malmö. Miljönämnden har under året påbörjat förberedelserna för att
samordna dessa två förändringar. Det nya kontrollområdet innebär att avdelningen måste bygga upp
kompetens inom ett för Sverige nytt område.
Utmaningar kopplade till pandemin har varit att upprätthålla en fungerande livsmedelskontroll och
trängseltillsyn med stöd av tillfälligt anställda medarbetare samt att hålla kvalitet, effektivitet och
motivation uppe under det förändrade arbetssätt som pandemin medfört. En svårighet har varit att
introducera tillfälligt anställda under pandemin. Trots utmaningarna har avdelningen lyckats utföra 98
procent av de planerade livsmedelskontrollerna, vilket är betydligt högre än genomsnittet i Sverige som
under pandemin har legat på 80 procent. Samtidigt har avdelningen, i samarbete med avdelningen för
miljö- och hälsoskydd, utfört 1340 trängselkontroller. Faktorer som gör att organisationen klarat
utmaningarna är den stabila och flexibla grundstrukturen med tydlighet vad gäller roller, ansvar,
målsättningar, beredskap, bemanning och kompetens.
Ytterligare en framgångsfaktor har varit arbetet inom Tryggare Malmö som under året har genomfört 75
procent fler samordnade myndighetsinspektioner än planerat. Arbetet presenteras närmare i avsnittet om
kommunfullmäktigemålet Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten
ska minska.

Miljönämnden har under året utfört regelbundna kontroller på samtliga 2 700 livsmedelsverksamheter i
Malmö. I samband med kontrollen har verksamhetsutövarna fått tydlig återkoppling på och uppföljning av
upptäckta risker och avvikelser. Inspektörerna har även kommunicerat de delar i verksamheten som

fungerar bra och i enlighet med livsmedelslagstiftningen. Effekten av livsmedelskontrollen är därför en
fortsatt säker eller säkrare livsmedelshantering, samt en förhöjd kunskapsnivå hos
livsmedelsverksamheterna i Malmö.
Under året har miljönämnden genomfört cirka 2 450 livsmedelskontroller av de cirka 2 500 planerade
kontrollerna. I jämförelse med tidigare år hade färre kontrollerade verksamheter avvikelser som krävde en
uppföljande kontroll under det första halvåret. Under det andra halvåret gjordes istället fler uppföljande
kontroller än tidigare år. En förklaring är förmodligen de olika förutsättningar som verksamheterna haft
under året kopplade till Folkhälsomyndighetens råd under pandemin.
Under året har livsmedelskontroller genomförts i samtliga branscher såsom restauranger, skolor,
partihandel, förskolor och tillverkningsanläggningar. I samband med besöken kontrollerades allergikost,
information om allergener, livsmedelshygien, spårbarhet/märkning/redlighet, tillåtna tillsatser,
skadedjursbekämpning och avfallshantering. Därutöver genomfördes utvecklade livsmedelskontroller i
syfte att förebygga och upptäcka livsmedelsfusk för att skydda konsumenternas intressen och hälsa.
Kontrollerna har utförts enligt prioriteringar från kontrollplan samt de nationella operativa målen.
Samtliga inkomna anmälningar om misstänkta matförgiftningar har utretts och i de fall utredningarna lett
fram till en orsak har livsmedelssäkerheten höjts i den aktuella verksamheten.
Miljönämnden arbetar efter en detaljerad kontrollplan med prioriteringar och inriktade kontroller för att
säkerställa att liknande verksamheter får en likvärdig kontroll. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att
skapa samsyn i bedömningarna, att liknande avvikelser hanteras på samma sätt av olika inspektörer och att
medarbetarna har en hög och jämn kompetens.
En viktig del i kontrollverksamheten är det förebyggande arbete som utförs genom information, dialog
och rådgivning. Det ger verksamheterna förutsättningar att fungera säkert och hållbart samt att göra rätt
från början. Ett stort fokus i arbetet är information till de nya livsmedelsverksamheter som registreras men
även till befintliga livsmedelsanläggningar.
Ett mått på att kontrollverksamheten är uppskattad, håller hög kvalitet och har effekt är resultatet av den
årliga servicemätningen Insikt. I den senaste mätningen fick livsmedelskontrollen index 78 vilket är en
ökning från föregående års mätning med tre enheter.

En kvalitativ analys av resultatet av uppföljande livsmedelskontroller och sanktionsbeslut
Miljönämndens livsmedelskontroll har under året fattat 681 sanktionsbeslut varav 307 har följts upp med
en extra kontroll. Vissa ärenden har följts upp genom att verksamheten inkommit med en åtgärdsplan och
redogjort för hur avvikelsen åtgärdats. Andelen sanktionsbeslut har ökat jämfört med förra året, vilket
bland annat kan förklaras med att nämnden arbetar enligt Livsmedelsverkets nya kontrollprocess där fler
avvikelser och uppföljningar leder till beslut. Syftet med den nya processen är att säkerställa en rättssäker,
tydlig och transparent kontroll. En annan förklaring kan vara att kontrollerna haft fokus på verifiering av
kunskapen gällande allergener på restauranger, vilket medfört flera uppföljande kontroller samt
sanktionsbeslut.
En redogörelse för och analys av den service och information vi ger till nya och befintliga
livsmedelsverksamheter
Miljönämndens livsmedelskontroll har en hög servicenivå till Malmöbor och livsmedelsföretagare och
underlättar för livsmedelsverksamheter att göra rätt från början. Detta stöd är särskilt viktigt för nya
livsmedelverksamheter i Malmö. Inför nyregistreringar har därför lokalkontroller utförts och
verksamheterna har fått möjlighet till rådgivning via telefon, e-post och besök på förvaltningen. Nämnden
utför ett kontinuerligt förebyggande och rådgivande arbete i samband med registreringen och under
ordinarie kontroll. Under 2021 har 486 anmälningar om registrering av ny livsmedelsverksamhet inkommit
och 382 inspektioner har utförts på dessa verksamheter. Av de nyregistrerade verksamheterna har 45
livsmedelsanläggningar upphört under året eller ännu inte startat sin verksamhet. Antalet nyregistrerade
verksamheter har minskat med 10 procent jämfört med 2020. De flesta nya verksamheter har varit
restauranger, caféer eller butiker där det skett ett ägarbyte i en befintlig livsmedelslokal.

Under perioden har miljönämnden tagit emot och hanterat 695 anmälningar om klagomål, misstänkta
matförgiftningar, anmälningar om allergisk reaktion och RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed
- EU:s varningssystem om livsmedel). Klagomålen avsåg främst förekomst av skadedjur, avfallshantering,
felaktig eller vilseledande information och märkning, oregistrerade verksamheter samt bristande hygien
och rengöring. Utredning av samtliga 184 RASFF-ärenden har gjorts och dessa har berört 309
livsmedelsanläggningar. Ärendena handlar bland annat om odeklarerade allergener, etylenoxid i
fruktkärnmjöl eller salmonella i sesampastan tahini. Antalet RASFF-ärenden och omfattningen av dessa
har ökat avsevärt det senaste året. En stor del beror på förekomsten av bekämpningsmedlet etylenoxid
som upptäckts i ett stort antal produkter, exempelvis ketchup, marmelad, potatiskroketter och ostcrème.
Alla RASFF-anmälningar och misstänkta matförgiftningar har utretts inom utsatt tid.

Under 2021 har genomförandet av tillsynsplanen för miljö- och hälsoskydd samt arbetssättet för den
ordinarie verksamheten påverkats av och anpassats utifrån coronapandemin. Uppdraget att utföra
trängselkontroller innebar att flera inspektörer fick prioritera det arbetet framför annat tillsynsarbete från
årsskiftet till slutet av september, men till skillnad från föregående år hann nämnden planera för det
utökade uppdraget. Arbetet med trängselkontroller återupptogs den 23 december efter nya
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
För att minska risken för smittspridning har grunduppdraget under delar av året genomförts i form av
anmälda besök, digitala möten eller tillsynsbesök från kontoret, så kallad skrivbordstillsyn. Vid
skrivbordstillsynen har fokus legat på granskning av verksamheternas rutiner och dokumentation, vilket

ligger i linje med de rekommendationer som Naturvårdsverket gett tillsynsmyndigheterna. Den generella
upplevelsen är att skolor och förskolor som fått föranmälda besök har haft bättre renhållningsrutiner än
tidigare år. Det är oklart om förbättringen beror på att besöket är föranmält eller att branschen har blivit
bättre på att följa krav, eftersom frågor om städning och hygien har drivits av nämnden tidigare.
Inom vissa branscher, där ett besök på plats har krävts, har tillsynsbesök varit svåra att genomföra då
verksamheter har velat senarelägga tillsynen med hänvisning till risk för smittspridning eller det hårt
pressade ekonomiska och personella läget under pandemin. Verksamheter som velat senarelägga besök har
främst återfunnits inom kemi och industri. Andra verksamheter, exempelvis inomhusbad och fritidsgårdar,
har varit helt stängda under delar av året, vilket främst har berört verksamheter inom hälsa och omgivning.
Vissa fastighetsägare har även haft svårt att fullfölja förelägganden inom den tidsfrist som angetts med
anledning av omständigheter kopplade till pandemin. Nämnden har i dessa fall varit lyhörd och
tillmötesgående, och i vissa fall även gett dispens. Utifrån nämnda svårigheter har tillsynsarbetet fått
prioriteras och planeras om. Under den tidiga delen av hösten har en hel del besök på plats kunnat
genomföras.
Uppsökande bostadstillsyn har under året främst koncentrerats till prioriterade slumförvaltade fastigheter
där arbetet har kunnat fortgå genom att inspektioner utförts på ett mer smittskyddssäkert och
arbetsintensivt sätt. Övrig uppsökande bostadstillsyn har inte kunnat utföras i så stor utsträckning som
önskat, då inspektioner i Malmöbors hem har varit svåra eller olämpliga att genomföra ur
smittspridningssynpunkt. Den uppsökande bostadstillsynen har dock utförts enligt tillsynsplanen, då
denna grundar sig i antagandet att inspektioner påverkas av coronapandemin under större delen av året.
Tiden för uppsökande bostadstillsyn har under året delvis ersatts med radontillsyn och tillsyn på
omsorgsboenden i enlighet med tillsynsplanen. Då smittspridningen avtog under hösten kunde den
uppsökande bostadstillsynen utföras i full skala under november och december. Under våren vistades
Malmöbor mer än vanligt i sina hem, vilket ledde till en ökning av inkommande klagomål inom
bostadstillsynen.
Ytterligare omständigheter som påverkat miljönämndens tillsynsarbete är personalomsättning och hög
arbetsbelastning som förekommit under året, framförallt inom personalgrupperna för kemi och industri,
avfall och vatten samt förorenade områden. Vakanser har medfört dels hög belastning för befintliga
medarbetare, dels ökad tidsåtgång för rekrytering och introduktion av nyanställda. Inom förorenade
områden har detta medfört att den förebyggande och den behovsprioriterade tillsynen prioriterats ner till
förmån för det händelsestyrda arbetet. Periodvis har det inte funnits tillräckligt med personal för att hinna
hantera den händelsestyrda tillsynen.
Utöver hög personalomsättning har den planerade tillsynen inom kemi och industri samt avfall och vatten
påverkats av ett högt inflöde av händelsestyrda ärenden. Inom kemi och industri har bland annat ett större
klagomål om kraftiga luktstörningar pågått från april månad, vilket har tagit tid från ordinarie tillsyn. I
kombination med flera vakanser har de inkommande händelsestyrda ärendena fått stor inverkan på
tillsynsplanerna, i synnerhet på enheten för avfall och vatten, där den styrda tillsynen påverkats. Därutöver
har vissa branscher inom den styrda tillsynen inom avfall och vatten haft behov av mer tillsyn, vilket har
medfört att tiden för andra branscher inom den styrda tillsynen har justerats ner. Detta har inneburit att
vissa verksamheter med årsavgifter inte har fått den tillsyn de betalat för. Inom kemi och industri har i
huvudsak den behovsprioriterade tillsynen inte kunnat utföras enligt tillsynsplanen. Branscher som berörs
är bland annat tandläkare, livsmedelsverksamheter, metallbearbetare och lackerare. Inspektioner av
verksamheter med stort tillsynsbehov har prioriterats. Genom omprioriteringar har ändå den styrda
tillsynen inom kemi och industri kunnat genomföras på ett godtagbart sätt enligt den ursprungliga planen.
Arbetet har även påverkats av nya allmänna råd om bassängbad, samt av en ny lag om bland annat
injektionsbehandlingar som trätt i kraft under året. De allmänna råden om bassängbad innebär högre krav
på egenkontroll och provtagning, vilket har medfört att tillsynen tagit mer tid än planerat under året.
Lagen om bland annat injektionsbehandlingar medförde att Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
övertog tillsynen på verksamheter med injektionsbehandling, vilket berörde 23 aktiva verksamheter som
var registrerade hos miljönämnden. Lagen innebär även att anmälningsplikten utökas till att omfatta
verksamheter som använder stickande och skärande redskap. Sedan lagen trädde i kraft har 29 nya
verksamheter registrerats hos nämnden.

Under året har miljönämnden beslutat om revidering av miljöbalkstaxan från förhandsdebitering i form av
årsavgift till efterhandsdebitering i form av timtaxa. Revideringen gäller småbåtshamnar och vissa
verksamheter inom fordonsbranschen med start 1 januari 2022. Beslutet har inneburit administrativt
arbete under hösten i form av förberedelser i förvaltningens ärendehanteringssystem och har tagit tid från
ordinarie tillsynsarbete. Länsstyrelsen har under 2021 beslutat att återkalla miljönämndens tillsyn över
Sjölunda och Klagshamns avloppsreningsverk från och med den 1 januari 2022. Länsstyrelsen Skåne
menar att tillsynen kan utövas på ett mer effektivt sätt om den utövas av länsstyrelsen, eftersom
anläggningarna berör en stor del av befolkningen i regionen. Detta innebär att intäkter kopplat till dessa
årsavgifter förloras för nämnden.
Miljönämnden har under året deltagit i arbetet med att ta fram en nationell miljötillsynsstrategi inom
avfalls- och kemikalietillsynen tillsammans med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen samt Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR). Strategin antogs under hösten och ska bland annat förenkla
tillsynsmyndigheternas planering av tillsyn och tydliggöra vad som ska följas upp.

Intern och extern samverkan är central för att miljönämndens arbete ska vara framgångsrikt. Ett exempel
på framgångsrikt samarbete är den stadsövergripande arbetsgrupp med representanter från
miljöförvaltningen, utbildningsförvaltningarna och stadsfastigheter som ska hitta gemensamma lösningar
på utmaningar i tillsynen. Samarbetet medför att både anmälnings- och tillsynsärendena fortlöper enklare
än för några år sedan. En återstående utmaning är att anmälningar enligt miljöbalken vid byggandet av
utbildningslokaler inte inkommer till nämnden i ett tidigt skede i byggprocessen, vilket resulterar i att
byggandet av förskolor och skolor riskerar att försenas. Under perioden inkom endast en tidig anmälan,
vilket motsvarar fem procent av det totala antalet anmälningar. Miljönämnden har inlett en dialog med
berörda nämnder i syfte att ta fram åtgärder för att tidiga anmälningar ska öka. Ett lyckat internt samarbete
är uppdraget med trängseltillsyn, som delats mellan enheten för bostadstillsyn, enheten för hälsa och
omgivning samt avdelningen för livsmedelskontroll. Arbetet har varit mycket framgångsrikt och haft stor
betydelse för samarbetet inom miljönämnden. Ett samarbete som inletts under året är en
samverkansgrupp mellan miljönämnden och stadsbyggnadskontoret i syfte att tydliggöra rutinen för
bygglovsremisser.
Miljönämnden har under året utvecklat tillsynsplanernas struktur för att få en mer överskådlig disposition.
Arbete har även gjorts för att tydliggöra och få samsyn kring tillsynstiden enheterna emellan. Ett arbete
med att utveckla uppföljningen av respektive enhets tillsynsplan har påbörjats och kommer att fortgå
under 2022. Målet är att uppföljning av tillsynsplanen kan ske på ett enkelt och effektivt sätt framöver.
En utmaning som under året krävt mycket tid har varit att tolka vilka verksamheter som omfattas av den
nya lagen om bland annat injektionsbehandlingar, då inget vägledningsstöd har tagits fram på nationell
nivå. Nämnden har regelbundna möten med Stockholm och Göteborg för att få samsyn kring
tillämpningen av lagen. Inom förorenade områden är den största utmaningen det höga inflödet av
ärenden, vilket medfört att enheten har fått prioritera det händelsestyrda arbetet framför den
behovsprioriterade tillsynen. Hög arbetsbelastning och svårigheter att hinna utföra den planerade tillsynen
återfinns även inom kemi och industri samt avfall och vatten. En mer ingående genomgång av hur och
varför verksamheten påverkats finns under Förändringar i verksamheten hittills i år samt i indikatorerna nedan.
Den pågående pandemin är ytterligare en utmaning för planeringen och utförandet av miljönämndens
tillsynsarbete. Särskilt kännbar har effekten blivit inom bostadstillsynen, då arbetet huvudsakligen kräver
inspektioner i privata bostäder vilket kan vara olämpligt ur smittspridningssynpunkt. Uppdraget att utföra
trängseltillsyn har medfört att resurser tagits från ordinarie tillsynsarbete. Trots det utökade uppdraget har
samarbete, flexibilitet och anpassningsförmåga gjort att det ordinarie tillsynsarbetet i hög grad har kunnat
utföras. Den styrda tillsynen inom hälsa och omgivning har under året utförts i enlighet med
tillsynsplanen. Tillsynsbesök har genomförts som planerat inom branscherna förskola, skola, bad,
hygieniska behandlingslokaler och enskilda avlopp. Bostadstillsynen har omfördelat resurser till
radontillsyn och tillsyn på omsorgsboenden, vilket har resulterat i att det arbetet har kommit mycket längre
än planerat.

En generell utmaning är att minska personalomsättningen och rekrytera erfarna inspektörer, då det är hård
konkurrens om dessa i regionen. Handläggarstöd i form av exempelvis rutiner och mallar är viktigt för att
tillsynen ska utföras likställigt och effektivt, men kan även fungera som stöd vid introduktion av
nyanställda och därigenom bidra till en mer attraktiv arbetsplats. Under året har arbete skett med att ta
fram rutiner, mallar och handläggarstöd för arbetet inom förorenade områden. För att underlätta för
verksamhetsutövare och minska behovet av kompletteringar har även information och checklistor om vad
en anmälan ska innehålla tagits fram. Ett arbetssätt för hantering av köldmediarapporter inom kemi och
industri har utvecklats, vilket har medfört att handläggningen bedrivits på ett mer effektivt sätt och att
diarieföringen av inkomna årsrapporter säkerställts. Ett omfattande arbete med handläggar- och
rådgivningsstöd har färdigställts inom bostadstillsynen.

Under året har miljönämnden utfört tillsyn inom ett flertal branscher på miljö- och hälsoskyddsområdet.
Genom tillsynsbesöken har nämnden medverkat till att nuvarande och kommande generationer Malmöbor
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Arbetet har även bidragit till att boendemiljöer uppfyller
miljöbalkens krav på att inte orsaka hälsorisker för de boende. Områdestillsynen i Rosengård har
förbättrat den omgivande miljön för de drygt 8 000 personer bosatta och de cirka 2 500 barn som går i
skolor och förskolor i området.
Miljönämnden har vidare bidragit till att förorenade områden och byggnader har sanerats, vilket är i linje
med Sveriges miljökvalitetsmål om en giftfri miljö. Arbetet har även inneburit förbättringar av Malmö
stads samlade miljö- och hälsopåverkan. Majoriteten av de verksamheter som har tillsynats har följt kraven
i lagstiftningen eller rättat sig efter de krav som har ställts i beslut. Genom det systematiska arbetet inom
trängseltillsynen har miljönämnden bidragit till att göra Malmö mer smittskyddssäkert under
coronapandemin.

Miljönämndens verksamhetsstöd inom HR, ekonomi, kommunikation, juridik och nämndadministration
har under året arbetat med tre prioriterade områden: verksamhetsutveckling och digitalisering,
behovsanpassat chefsstöd samt informationssäkerhet och dataskydd.

Under år 2020 påbörjades arbetet med att förtydliga ekonomiprocesserna för budget och uppföljning.
Processerna för budget och uppföljning har färdigställts under 2021 vilket har inneburit en
helhetsförståelse och bidragit till ett gemensamt arbetssätt vilket resulterat i realistiska tidplaner.
Intern kontroll sker kontinuerligt för att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet och därmed undvika
fel. Ett sätt att arbeta med intern kontroll är att göra regelbundna kvalitetskontroller. Arbete pågår för att
frigöra tid från granskningsfunktioner genom att öka antalet automatiserade kvalitetskontroller. Under
perioden har arbetet resulterat i att miljönämnden självständigt kan göra avancerade sökningar, utdrag och
matchningar i Visions databaser. Arbetet har också gjort det möjligt att hämta information från andra
källor och skicka till Vision. Samordnarna för intern kontroll på fastighets- och gatukontoret,
stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen har återkommande möten för att utveckla arbetet med
intern kontroll. Ett resultat av samarbetet är att nämndernas riskanalyser genomförs på ett mer enhetligt
sätt.
Under året har ett arbete startats med att digitalisera kravhanteringen till kronofogdemyndigheten
eftersom nuvarande hantering är tidskrävande.

Miljönämndens kommunikationsarbete har under året främst varit kopplat till lansering och förankring av
miljöprogrammet, bland annat genom information på webb och sociala medier samt på miljönämndens
nya kanal på Linkedin, Hållbara Malmö.
Ett prioriterat kommunikationsområde har under året varit Malmö stads klimatarbete. I samarbete med
tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden lanserades i början av året den externa webbplatsen Malmö
växer för stadsutvecklingsfrågor. Under hösten lanserades även en särskild webbingång på Malmö stads
hemsida för information om Klimatomställning Malmö och Klimatkontrakt Malmö. Under hösten påbörjades
ett mer omfattande arbete med extern kommunikation under paraplyet För Malmö och planeten för att
uppmärksamma Malmöborna på det pågående klimatomställningsarbetet samt att Malmö utsetts till
Sveriges miljöbästa kommun 2021.
Kommunikation av trängseltillsyn har också varit en viktig del under året och miljönämnden har
regelbundet gjort informationsutskick till berörda verksamheter i samband med ändringar av lagar, råd och
föreskrifter. Under sommaren har nämndens Ung i sommar-praktikanter agerat trängselvärdar ute på stan
och på så vis påmint de som vistas i staden om att hålla avstånd.

Almedalsveckan genomfördes i år digitalt på grund av coronapandemin. Miljönämnden samordnade två
seminarier; ett om behovet av att ändra lagstiftning så det blir möjligt att tvångsförvalta
bostadsrättsföreningar, ett om behovet av statligt stöd till koldioxidinfångning.

Verksamhetsstödet har under året fortsatt arbetet med att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och
ett hållbart arbetsliv genom att ge chefer stöd i samtliga Malmö stads HR-processer, till exempel vid
rekrytering, löneöversyn och arbetsmiljö- och kompetensförsörjningsfrågor. Prioriterade områden som
genomförts under 2021 är en chefsgruppsutveckling för att stärka chefer i sin roll, utvecklingsinsats för
medarbetare och chefer mot kränkande särbehandling, samt påbörjat arbetet med att genomföra
riskbedömningar för trygg arbetsmiljö i yrket.

Insatser har under året skett för att stötta miljönämndens verksamheter i utvecklingsarbetet med digital
signering, strategin för verksamhetsutveckling och digitalisering och i utvecklingen av GIS-kartan. Arbete
har även skett med integrering av verksamhets- och diariesystemet Vision och e-tjänster på Malmö stads
webbplats i syfte att underlätta för verksamhetsutövare och Malmöbor. Kvalitetskontroller har genomförts
i diariesystemet av bland annat delegationsbeslut och pågående ärenden. Vidare har automatiserade
kontroller för att identifiera postlistade handlingar som ännu inte stämplats som allmän handling
genomförts, vilket har effektiviserat arbetet avsevärt.
Miljönämndens verksamhet för kansli och juridik har under året även deltagit i Malmö stads arbete med
att gemensamt hitta systematiserade arbetssätt för omvärldsbevakning. Under hösten har en analysgrupp
bildats och ett arbete är påbörjat under hösten och fortgår under våren. Därefter kommer förvaltningen
att arbeta vidare med underlaget för att anpassa och implementera det.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Miljönämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom arbetet med att genomföra Miljöprogram för
Malmö stad 2021 - 2030. Nämndens främsta verktyg i arbetet är Klimatomställning Malmö, där grunden i
arbetssättet är en gemensam förståelse för målbilden, nuläget, effekten av pågående åtgärder samt vilka
ytterligare åtgärder som krävs för att nå de politiska målen.
Miljönämnden ansvarar för att processleda, stödja och samordna kommunens miljöarbete, vilket bland
annat handlar om att minska hela Malmös utsläpp av växthusgaser. Samtidigt har nämnden ett ansvar att
minska sina egna utsläpp. Indikatorerna som redovisas nedan är endast kopplade till de egna utsläppen då
det är där nämnden har egen rådighet över resultaten.
Malmös utsläpp av växthusgaser
Malmö som föregångare
Som en del i arbetet med att Malmö ska vara en föregångare behöver Malmö stad både dela med sig av
erfarenheter och lära av andra. Malmö är stolt värdstad för ICLEI World Congress 2021 – 2022 som
uppmärksammar lokala hållbarhetsinitiativ från städer världen över. Miljönämnden ansvarar bland annat
för samordningen av studiebesök under kongressen i maj 2022. Kongressen invigdes virtuellt i våras och
miljönämnden har under året bland annat anordnat ett webbinarium om hållbar stadsutveckling.
Miljönämnden har under året bidragit till Malmö stads genomförande av Voluntary Local Review (VLR),
som redovisar hur Malmö bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling enligt Agenda 2030.
Malmö stad har under året genomfört sin årliga CDP-rapportering (tidigare Carbon Disclosure Project). CDPrapporteringen görs av 800 städer runtom i världen och handlar om stadens klimatarbete. Förra året fick
Malmö ett A, som innebar att Malmö var på CDP:s lista över de städer som rankas högst i världen. I år
fick Malmö ett B, vilket är det näst högsta betyget. Det lägre betyget beror dels på att CDP:s bedömning
av städernas klimatarbete har blivit hårdare. Dels beror det på att Malmö i nuläget inte har en så kallad
mitigation plan som redovisar hur staden planerar att minska utsläppen av växthusgaser. I början av 2022
kommer Klimatfärdplan för Malmö 2030 att färdigställas, vilket blir ett första steg för att Malmö ska ha en
mitigation plan. Under 2022 ska även resultaten från rapportering analyseras och åtgärder genomföras för
att Malmö åter igen ska kunna hamna högt i rankningen.
Prioriterade åtgärder
Genom projektet Klimatneutrala Malmö 2.0 arbetar miljönämnden tillsammans med andra aktörer för att
accelerera klimatomställningen för att uppnå 1,5-gradersmålet och samtidigt skapa samhällsnytta. Arbetet

sker inom Klimatomställning Malmö. Under året har en kartläggning över Malmös territoriella utsläpp och
vilka klimatåtgärder som ger bäst effekt för klimat- och samhällsekonomin genomförts. I den första
analysen har ett antal åtgärder inom områdena energiproduktion, transporter samt industri och
arbetsmaskiner identifierats som prioriterade då dessa områden står för en stor del av de territoriella
utsläppen.
Avseende de konsumtionsbaserade utsläppen i Malmö har miljönämnden tagit fram en översikt av
kunskapsläget. I nuläget finns det inget vedertaget sätt att beräkna konsumtionsbaserade utsläpp på
kommunal nivå i Sverige, men ett forskningsprojekt inom Stockholm Environment Institute väntas
resultera i detta. Även om beräkningsmodellerna ännu inte är färdiga kan utsläppsminskande åtgärder
planeras redan nu, då de grova dragen i fördelningen mellan olika utsläppskällor i ett nationellt perspektiv
redan är kända.
Avseende Malmö stads mål om nettonollorgansation till 2030 finns det i dagsläget ingen samlad bild av
organisationens klimatavtryck men miljönämnden har under 2021 påbörjat ett arbete kring det
tillsammans med berörda nämnder och bolag.
Klimatfrågan berör alla. Framför allt är klimatfrågan viktig för de kommande generationerna.
Miljönämnden har tillsammans med tre grundskolor i Malmö och Naturskyddsföreningen under året
genom samarbetet Malmöskolor för hållbar utveckling arbetat för att skolorna ska bli mer klimatsmarta.
Samtliga tre skolor som deltog i samarbetet har nått sina mål och fått hållbarhetscertifiering. En av
skolorna, Apelgårdsskolan, har dessutom blivit utsedd till Sveriges mest hållbara skola av organisationen
Håll Sverige Rent.
Inom Klimatomställning Malmö har nämnden under året arbetat för att identifiera de åtgärder som ger
störst effekt för flera av stadens utmaningar. Miljönämnden har bland annat genomfört analyser gällande
potentialen för kolsänkor i Malmö och förutsättningarna för en hållbar energiförsörjning.
Miljönämndens utsläpp av växthusgaser
Miljönämnden har under året även arbetat för att minska nämndens egna utsläpp med fokus på livsmedel,
plastprodukter, transporter och energianvändning. De positiva resultaten beror dels på ett aktivt arbete
från miljönämndens sida, till exempel har inga tjänsteresor med flyg genomförts under året då tåg istället
valts som färdmedel. Dels har coronapandemin har påverkat resultatet då den digitala utvecklingen
påskyndats, vilket möjliggjort fler digitala möten. Den minskade elförbrukningen i miljöförvaltningens
lokaler kan också bero på att många medarbetare arbetat hemifrån på grund av restriktionerna. Samtidigt
har pandemin resulterat i fler körda kilometrar med nämndens tjänstebilar då många av
trängselkontrollerna av restauranger har skett på kvällstid och medarbetare i många då fall upplever det
som mer tryggt att ta bilen istället för cykeln.

Trend
Positiv avvikelse
Avstämning
Miljönämnden har genom Tryggare Malmö byggt upp ett långsiktigt samarbete mellan flera kommunala
och statliga myndigheter. Det gemensamma arbetet har visat sig vara effektivt när det gäller att hindra
oseriösa och illegala verksamheter. Arbetet presenteras närmare under indikatorerna nedan.
I Polisens trygghetsmätningar framkommer en tydlig koppling mellan nedskräpning och en känsla av
otrygghet. I Rosengård arbetar miljönämnden med områdestillsyn, vilket innebär att undanröja
olägenheter för människors hälsa kopplade till miljöaspekterna avfallshantering, nedskräpning och
skadedjursbekämpning. Under 2021 har nämnden tagit emot sju arbetsmarknadsanställningar från
arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Tjänsterna arbetar som klimatambassadörer med uppdraget att
ta fram förslag på lösningar för att minska nedskräpningsproblematiken genom samarbete med boende
och fastighetsägare i Rosengård. Arbetet förväntas bidra till en ökad trygghet i Rosengård och är en del i
att involvera Malmöbor i klimatomställningsarbetet. Under hösten har klimatambassadörerna genomfört
möten med samtliga fastighetsägare. Som ett led i att involvera de boende har ett uppstartsmöte med
representanter från ett flertal lokala föreningar i Rosengård, Malmö mot diskriminering och
Hyresgästföreningen genomförts.
Inom ramen för miljönämndens resurser har nämnden som mål att utföra uppsökande tillsyn inom
fordons- och avfallsbranschen. Arbetet syftar till att finna såväl icke anmälda som otillåtna miljöfarliga
verksamheter. Länsstyrelsen Stockholm bjöd under året in nämnden att föreläsa om Malmö stads
uppsökande tillsyn inom avfalls- och fordonsbranschen, då arbetssättet ses som ett gott exempel på hur
kommunerna kan arbeta miljöbrottsförebyggande. Nämnden har även ingått i referensgruppen för
regeringsuppdraget Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet. Syftet var att redovisa en
lägesbild vad gäller illegal avfallshantering samt att ge förslag på åtgärder för att ytterligare förebygga och
förhindra brottslighet inom avfallsområdet. Den uppsökande tillsynen inom fordonsbranschen har under
2021 inte kunnat bedrivas aktivt, utan har i mindre omfattning integrerats med ordinarie tillsyn. Inom
avfallsbranschen har ingen tillsyn utförts. Anledningen är att befintliga resurser under året inte har
möjliggjort utrymme att prioritera den uppsökande tillsynen.
Arbetet med de slumförvaltade fastigheterna på Thomsons väg i Malmö har fått nationell uppmärksamhet
både i media och inom politiken. Miljönämnden har under året bedrivit ett omfattande arbete för att
komma till rätta med de hälsoskyddsproblem som finns i fastigheterna. Det har skett bland annat genom
en mängd beslut om utredningar och åtgärder, samt samarbete med andra nämnder och myndigheter.
Sammanlagt har ansökningar till mark- och miljödomstolen om viten på över en miljon kronor gjorts
under året. Arbetet har resulterat i att en fastighet såldes till det kommunala bostadsbolaget MKB.

Därmed finns förutsättningar för boendemiljön att förbättras framöver och fastigheten bedöms inte längre
som slumförvaltad. Nämnden följer noga utvecklingen för att säkerställa att hälsoskyddsproblemen
åtgärdas av den nya fastighetsägaren.
Under året har miljönämnden även varit del av den referensgrupp som sammankallats av
Folkhälsomyndigheten för att ta fram en nationell strategi för miljöbalkstillsyn inom hälsoskyddsområdet.
Framförallt har erfarenheter av uppsökande bostadstillsyn tagits tillvara och lett till att arbetssättet fått
genomslag i den nationella strategin.
Syftet med Tryggare Malmö är bland annat att minska risken för att Malmöbor utnyttjas - både på
arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Då det ofta är utsatta grupper som utnyttjas bedrivs arbetet
utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Tryggare Malmö verkar för ett rättviseperspektiv på så
sätt att alla ska ha trygga och icke-hälsovådliga boendemiljöer samt tillgång till säkra livsmedel och
produkter. Insatserna som miljönämnden gör genom områdestillsyn, Tryggare Malmö och uppsökande
bostadstillsyn förväntas bidra till en ökad upplevd trygghet i utsatta områden, sundare konkurrens för
verksamheter som följer gällande lagstiftning samt en hälsosammare och säkrare miljö för Malmöbor i alla
åldrar. Arbetet bidrar därmed till att barnrättsperspektivet beaktas, liksom jämlikhets- och
jämställdhetsperspektiven.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Miljönämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga
anställningar genom delaktighet och inflytande, gott ledarskap, lärande och samarbete.
Miljönämnden har övervägande tillsvidareanställningar med ett heltidsmått på 40 timmar per vecka utan
delade turer. Nämnden har inga medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda. Trygga anställningar och en
god arbetsmiljö utgör en bra grund för både medarbetarnas hälsa och deltagande, men även för
verksamhetens effektivitet och kvalitet. Nämndens systematiska arbetsmiljöarbete planeras genom ett
årshjul, som bidrar till att cheferna kan planera in olika aktiviteter inom arbetsmiljöområdet. Vidare finns
det årshjul för arbetsplatsträffar med förslag till upplägg för till exempel olika rutiner.
Medarbetare som upplever att de kan påverka sin egen arbetsvardag och ta ansvar för sin arbetssituation

får bättre förutsättningar att använda sin kompetens på ett bra sätt i mötet med Malmöborna. Genom
arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, lönesamtal och särskilda avstämningsmöten skapas möjligheter för
medarbetarna att påverka organisationen och den egna arbetssituationen.
Miljönämnden arbetar för att förvaltningens chefer ska ha goda förutsättningar att utöva ett bra ledarskap
som får medarbetarna att känna sig uppskattade för deras arbetsinsatser och som ger medarbetarna
förutsättningar för att ta ansvar i arbetet. Förvaltningen har en hög ledartäthet, vilket ökar
förutsättningarna för ett mer närvarande ledarskap. Miljöförvaltningen fick goda resultat i årets
medarbetarenkät gällande ledarskap, vilket visar att medarbetarna uppskattar sina chefer.
Under året har miljönämnden genomfört flera utbildningsinsatser för medarbetare och chefer, bland annat
inom ledarskapsutveckling, kränkande särbehandling och hjärt - och lungräddning (HLR).
Miljönämndens förvaltning har under året genomfört interna lunchföreläsningar, kallade ”60 Minutes”, för
att medarbetare och chefer ska lära av varandra och hitta nya möjligheter till samarbeten. Det är
medarbetarna själva som håller i föreläsningarna på olika aktuella teman, gärna med deltagare från mer än
en enhet eller avdelning.
Miljönämnden har under året fortsatt arbetet med att ytterligare integrera jämställdhets- och
jämlikhetsfrågorna i verksamheten genom förvaltningens
jämställdhets- och mångfaldsgrupp och med arbetet med aktiva åtgärder utifrån
diskrimineringslagstiftningen.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Sammanfattningsvis har miljönämnden en tillfredsställande kompetensförsörjning och de viktigaste
framgångsfaktorerna är hög kompetens, kompetensutveckling, delaktighet från medarbetare i
verksamhetsutveckling, god arbetsmiljö samt ett närvarande ledarskap. Nämnden arbetar för att beakta
jämställdhets- och jämlikhetsfrågor i kompetensförsörjningsprocessens olika delar, till exempel vid
rekryteringar.
När vakanta tjänster uppstår, sker en vakansprövning om rekrytering ska genomföras. Generellt sett finns
kompetens på arbetsmarknaden med nyutexaminerade kandidater med rätt utbildningsbakgrund att tillgå.
Det är fortfarande lättare att hitta kandidater med längre erfarenhet vid rekrytering till
tillsvidareanställningar än till visstidsanställningar.
Miljönämnden konstaterar att det kan vara svårt att hitta kandidater med lång erfarenhet inom
yrkeskategorierna miljöinspektör och livsmedelsinspektör beroende på uppdrag och kompetens.
Miljönämndens bedömning är att kompetensförsörjningen klaras på såväl kort som lång sikt. Det finns
däremot ett fortsatt behov av att rekrytera erfarna medarbetare med hög kompetens inom bland annat
miljöskydd.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Miljönämnden arbetar för att ligga i framkant i den digitala utvecklingen för att skapa förutsättningar för
en god och likvärdig service till Malmöbor och andra aktörer som verkar i staden. Nämnden har under
året arbetat fram ett förslag till strategi för verksamhetsutveckling och digitalisering. Strategin är
miljönämndens verktyg för att nå kommunfullmäktiges mål och Malmö stads riktlinjer för det digitala
Malmö. För att förverkliga strategin har ett digitalt team bildats bestående av olika medarbetare i
miljönämndens förvaltning. Teamet ska ansvara för omvärldsbevakning inom det digitala området,

samordning av verksamhetens digitala utveckling samt framtagandet av beslutsunderlag till
ledningsgruppen för prioritering och beslut av nya utvecklingsprojekt inom ramen för strategin.
Ett redskap för att följa upp att miljönämnden levererar en god och likvärdig service är mätningen Insikt.
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som görs på uppdrag av Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR). Genom den årliga Insikts-mätningen får nämnden ett underlag att arbeta
utifrån och ta tillvara i den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Resultatet från Insikt 2020 kom i slutet
av maj och redovisas under respektive indikator nedan.
Miljönämnden har under 2021 fortsatt arbetet för en ökad kunskap bland medarbetarna vad gäller
barnrätts-, jämställdhets-, minoritets- och HBTQIA+-frågor för att öka förutsättningarna att leverera en
likvärdig, inkluderande och respektfull service till Malmöbor, besökare och samhällsaktörer.
Utvecklingsarbetet drivs av en samordnare och olika arbetsgrupper. Bland annat har en kunskapshöjande
insatser om kränkande särbehandling och HBTQIA+-perspektivet genomförts.
I arbetet med en ökad digitalisering är det viktigt att beakta att internetanvändningen skiljer sig åt mellan
olika samhällsgrupper. Hög ålder, låg utbildning och låg inkomst är riskfaktorer för digitalt utanförskap. I
och med teknikutvecklingen förväntas Malmöborna i större utsträckning själva hitta information och svara
på frågor som tidigare skötts i direktkontakt med offentliga myndigheter. Står individen utanför
digitaliseringen får syftet med ökad service snarare motsatt effekt och kan också leda till ökad
marginalisering.

Nämndens resultat för 2021 uppgick till 6 159 000 kronor vilket är 1 159 000 kronor högre än prognosen i
delårsrapporten per 31 augusti som var 5 000 000 kronor. I prognosen fanns inte kännedom om att
regeringen skulle betala ut ytterligare stöd med ett riktat statsbidrag för arbete med tillsyn av tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen för perioden oktober till och med december. Detta bidrag
uppgick till 3 900 000 kronor och utbetalades i december. Resultaten för avdelningarna för miljö- och
hälsoskydd och livsmedelskontroll beror på det utökade statsbidraget. För verksamhetsstödet beror
avvikelsen på ökade kostnader för konsulter för digitalisering och utveckling av ärendehanteringssystemet.

I tabellen ovan framgår de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.
För miljönämnden är de ekonomiska konsekvenserna främst kopplade till uppdraget som nämnden fått
med avseende på tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. För denna tillsyn har
nämnden erhållit ett riktat statsbidrag som utbetalades vid tre tillfällen med totalt 13 500 000 kronor.
Nivån på statsbidraget justerades till 2021 vilket också medförde ett högre bidrag med 5 000 000 jämfört
med 2020. Statsbidraget har varit 8 200 000 kronor högre än de tillsynskostnader nämnden haft och
behövt för att klara uppdraget.

Nämnden har bara använt 75 procent av den tilldelade ramen på 800 000 kronor. Investeringarna i
kontorsinventarier på Bergsgatan 17 har varit lägre.

Nettokostnaderna ökade med 1,8 procent motsvarande 1 303 000 kronor jämfört med föregående år.
Nettokostnaderna utgör de kostnader som finansieras med nämndens kommunbidrag. 2021 var
nettokostnaden lägre än kommunbidraget vilket medförde ett positivt resultat.
Nettokostnadens finansiering jämfört med 2020 redovisas i tabell nedan:

Miljöprogram för Malmö stad 2021 - 2030 hanterar den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.
Miljöprogrammet har högt uppsatta mål som bland annat handlar om minskad klimatpåverkan, ökad
biologisk mångfald, ökad resiliens och renare och friskare vattendrag. Miljönämndens roll är att
processleda, stödja och samordna kommunens arbete med genomförandet av miljöprogrammet och att
hitta extern finansiering för olika åtgärder. Stora insatser kommer krävas för att nå de högt uppsatta målen
Inom arbetet med Klimatomställning Malmö har det blivit tydligt i mötena med näringslivet att digitala
stödsystem kommer ha en viktig roll i klimatomställningen. Det behövs digitala system för att stödja både
Malmöborna och små- och medelstora företag i deras klimatomställning, till exempel
medborgardialogverktyg och analysverktyg för företag så de kan identifiera vilka åtgärder de kan vidta.
Arbetet med detta kräver både externa och interna insatser.
Förtätningen påverkar flera av miljönämndens tillsynsområden, främst förorenad mark samt avfall och
masshanering, där antalet objekt har ökat betydligt under de senaste åren och förväntas öka även framgent
i takt med Malmös utbyggnad. För att inte bromsa stadens ambitioner gällande byggandet av bostäder
genom långa handläggningstider, behöver nämnden kontinuerligt stämma av att tillräckliga resurser finns
för att möta den ökade efterfrågan, till exempel inom Storstadspaketet och byggandet av den nya
stadsdelen Nyhamnen.
Pandemins konsekvenser på näringsverksamheten som nämnden har tillsyn över, enligt främst
Miljöbalken och livsmedels- och foderlagstiftningen, kan vara ökade konkurser och minskad
betalningsförmåga 2022 och framåt. Vidare fortsätter samarbetet Tryggare Malmö, som finansieras med
kommunbidrag från och med 2020, och bedriver tillsammans med andra nämnder och myndigheter
samordnad tillsyn. Utväxlingen av det arbetet är beroende av andra myndigheter och organisationer varför
deras beslut kan komma att påverka möjligheterna till myndighetsövergripande samverkan för en trygg
stad.
För ytterligare och mer utförliga beskrivningar om den förväntade utvecklingen framöver hänvisar
nämnden även till budgetskrivelse och nämndsbudget 2022.
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Ekonomisk sammanställning
över externfinansierade projekt

Nämndsrapport:
Bokslut

Pågående projekt
Miljöförvaltningens
Projekt- projektkostnader
Benämning
period
(hela perioden) i tkr
SIPTex steg 3
2019-2021
168
KliMat
2016-2020
4 650
MNVP genomförande
2015-2021
85
Klimat och Energi Coach II
2020-2021
1 216
CirKuS
2019-2020
1 697
Kunskap för ökad sol-el
2020-2022
775
Malmö Innovationsarena
2016-2019
30 960
Hållbarhet blir standard
2020-2021
372
CC Build
2020-2022
270 000
Malmö som forskningskommun 2016-2022
1 400
Antologi Augustenborg
2016-2022
2 525
Cirkulär Ekonomi SINA
2019-2021
1 300
Testbädd Augustenborg
2016-2021
3 509
Urban Magma
2018-2021
750
Gröna fasader på P-hus
2019-2021
60
Tätt och grönt
2019-2021
60
Grön energi från geotermi
2020-2021
506
Mobilitetsnoder
2021-2023
937
LuMa Youth for change
2018-2021
1 499
Elbilslandet
Lightning Metropolis
Fossilbränslefria Kommuner 2.0
ÖKS-Smart cities Acc.
SCA+
Klimatomställning Malmö
Sharing Cities
Circular PP
Naturvation

Miljöförvaltningens
projektmedfinansiering 2021
(Kommunbidrag)

Projektbudgetar 2021
(kostnader)

2018-2021
2015-2018
2019-2022
2016-2019
2020-2022
2019-2021
2017-2021
2017-2020
2017-2020

1 136
900
1 495
7 491
1 818
7 946
650
1 941
373

Andel extern
finansiering till
miljöförvaltningens
projektkostnader (hela
perioden) i %
25%
50%
50%
100%
100%
100%
69%
100%
0%
25%
80%
100%
50%
50%
80%
85%
25%
100%
100%

50%
100%
30%
50%
44%
90%
47%
75%
100%

Budget
2021
(tkr)
150
0
0
315
0
1 146
0
0
177
0
350
840
822
0
30
30
296
182
364

Utfall
2021-12-31
(tkr)
128
4
44
298
100
943
15
85
188
123
147
759
717
114
14
16
266
86
38

0
0
380
0
493
1 991
728
0
120

0
0
506
-4
594
1 923
792
11
0

1 (2)

Budget
2021
(tkr)

Utfall
2021-12-31
(tkr)
113
0
0
0
0
0
0
0
177
0
152
-211
363
0
15
0
222
0
0

0
0
249
0
247
1 013
328
0
0

96
4
22
-187
-181
182
15
0
188
96
74
0
492
57
7
-14
199
0
0

Kommentar vid avvikelse
Stängt
Avslutat och stängt
Stängt
Stängt

Projektet förlängt t o m juni 2022

Nytt projekt - start 1 augusti 2021
Projektet är beviljat förlängning t o m 2021 p g a förseningar med anl
av Covid-19.
0 Stängt
-135 Stängt
354
-4 Stängt
297
-884 Avslutat 1 september
-16 Stängt
-57 Projekt avslutat, väntar på slutreglering
0 Vår del av projektet är avslutad. Inväntar övriga partners.
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Benämning
FISMEP
Clever Cities
Access
Case Sofielund
Tillsammans för världens mat
ProCirc
CLUE
Food Wave
REWAISE
Circular Builders
Summa

Miljöförvaltningens
Projekt- projektkostnader
period
(hela perioden) i tkr
2017-2020
3 776
2018-2021
3 400
2019-2022
3 285
2019-2021
3 165
2019-2021
2 045
2018-2022
3 075
2020-2022
963
2020-2023
1 875
2020-2024
2 008
2021-2022
80
369 891

Andel extern
finansiering till
miljöförvaltningens
projektkostnader (hela
perioden) i %
75%
100%
45%
50%
85%
46%
40%
90%
100%
100%

Budget
2021
(tkr)

Utfall
2021-12-31
(tkr)

0
598
870
600
760
940
817
546
351
0
13 896

0
391
550
719
976
279
402
253
322
16
11 815

2 (2)

Budget
2021
(tkr)
0
0
478
217
0
504
490
20
50
0
4 427

Utfall
2021-12-31
(tkr)
0
97
302
359
146
150
241
25
0
-2
1 923

Kommentar vid avvikelse
Stängt

Stängt
Något lägre aktivitet i projektet just nu
Något lägre aktivitet i projektet just nu p g a Covid-19
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1. Systemuppföljning av SAM - 2021 (Miljönämnden)
Sammanfattning av
förvaltningens
systemuppföljning

Sammanfattande kommentar

Bedömning av system för SAM

Resultatet på självskattningen för
Arbetstagarnas kunskaper systemet för systematiskt
introduktion och kännedom
arbetsmiljöarbete (SAM) 2021 är 4,64 på Undersökning och riskbedömning
en 5 gradig skala.
Område som förvaltningen kommer att
arbeta vidare med är
bland annat arbetstagarnas kunskaper introduktion och kännedom.

Förbättringsområde SAM

Identifierade
förbättringar
kommun

(Miljönämnden)

Systemuppföljning per
område

Självskattning Värde Kommentar

4 § Samverkan

5
5
5
5
4

5 § Arbetsmiljöpolicy
5 § Rutiner
6 § Uppgiftsfördelning
6 § Uppgiftsfördelning och
kunskaper
7 § Arbetstagarnas kunskaper
7 § Arbetstagarnas kunskaper introduktion och kännedom
7 § Arbetstagarnas kunskaper instruktioner
8 § Undersökning och
riskbedömning
9 § Utreda ohälsa, olycksfall och
tillbud
10 § Åtgärder och handlingsplan
10 § Uppföljning av åtgärder
11 § Uppföljning av SAM-arbetet
12 § Extern sakkunnig hjälp

sida 1 av 1 (2022-01-14)

4,8
4,6
4,8
5
4,4

4
4

4,2

5

4,6

5

4,8

5

4,6

5
4
5
5

4,8

4

4,4
5
5
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2. Uppföljning av arbetsmiljön - 2021 (Miljönämnden inkl. underliggande)
Indikator

Beskrivning av genomförda insatser och analys

Sjukfrånvaro

På miljöförvaltningen är sjukfrånvaron 4,02 procent under 2021. Kvinnors sjukfrånvaro uppgår till 3,88 procent och männens
Stadskontoret
sjukfrånvaro är 4,32 procent. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) ligger på 1,62 procent. Männens sjukfrånvaro är lite högre under 2021 i
jämförelse med 2020 och beror till stor del på långtidssjukfrånvaro.
Förvaltningens chefer arbetar och följer Malmö stads rehabiliteringsprocess och har stöd från HR-enheten och följer Malmö
stads rehabiliteringsprocess och använder vårt it-verktyg. Tillsammans med företagshälsovården arbetar vi systematiskt med
upprepad korttidsfrånvaro enligt rutin i Malmö stad. För att fånga upp eventuell ohälsa som är koppat till arbetet har
Miljöförvaltningen tagit fram rutinen/verktyget "Kort avstämning i ditt arbete", som innebär att chef och medarbetare gör täta,
strukturerade avstämningar i syfte att ge varandra återkoppling på arbetsbelastning, arbetsuppgifter och arbetstid. Målet är att få
möjlighet till återhämtning, bra balans mellan arbete och fritid, samt att sträva efter att arbetet är anpassat efter resurserna för
både medarbetare och chefer.

Chefstäthet

Pensionsålder

Utfall i mått
rapporteras
av

(Miljönämnden)
Miljöförvaltningen har som ambition att ha ett närvarande chef- och ledarskap och inte ha många medarbetare per chef, i syfte
Stadskontoret
att medarbetare och chefer ska få en hanterbar vardag med en god dialog mellan chef och medarbetare. 11 chefer har ansvar för
1-10 medarbetare och 9 chefer har ansvar för 11-25 medarbetare.
(Miljönämnden)
Miljöförvaltningen har ingen pensionsavgång under 2021.

(Miljönämnden)
Personalomsättning Miljöförvaltningens personalomsättningen är 9,9 procent och har ökat under 2021 i jämförelse med 2020. 18 medarbetare har
slutat under året.
Den högre personalomsättningen 2021 kan bero på att arbetsmarknaden stabiliserades något i jämförelse med 2020, på
grund av den pågående pandemin. Medarbetare som slutar på miljöförvaltningen uppger att de vill prova något nytt, vill ha nya
utmaningar, fått jobb närmare sin bostadsort eller blivit erbjudna arbeten i andra kommuner och av privata arbetsgivare.
(Miljönämnden)
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Mått

Sjukfrånvarovolym
(Miljönämnden)
Sjukfrånvaro, antal
kalenderdagar per
medarbetare
(Miljönämnden)

Genomsnittligt antal
medarbetare per chef
(Miljönämnden)

Stadskontoret

Faktisk pensionsålder
(Miljönämnden)

Stadskontoret

Förvaltningens
personalomsättning
(Miljönämnden)

Utfall
2020
3,72%

Utfall
2021
4,02%

14

10

10

6,8%

9,9%

Utfall Utfall
kvinnor män
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Indikator

Beskrivning av genomförda insatser och analys

Utfall i mått
rapporteras
av

Mått

HME Hållbart
medarbetarindex

Ledarskapet är överlag gott på miljöförvaltningen, motivationen har ökat något sedan förra året och förvaltningen behöver
utveckla arbetet med verksamhetens mål och styrning.

Stadskontoret

Totalindex
(Miljönämnden)
Delindex Motivation
(Miljönämnden)
Delindex Ledarskap
(Miljönämnden)
Delindex Styrning
(Miljönämnden)

Det som mäts är HME – hållbart medarbetarengagemang – något som ska utvärdera organisationens och chefers förmåga att
skapa, tillvarata och upprätthålla medarbetarnas engagemang, genom frågor om motivation, ledarskap och styrning, i syfte
att kunna följa upp och utveckla verksamheten.
Miljöförvaltningen hade 98 (183 av 186) procents svarsfrekvens. Det sammanlagda HME-värdet för oss ligger på 76. Det är
samma siffra som förra året.

Utfall
2020

Utfall
2021

Utfall Utfall
kvinnor män

76

76

76

77

83

80

70

70

0

0

15

15

6

3

Siffran för motivation sjönk förra året till 76, men har i år ökat till 77 - något som vid jämförelse ligger två snäpp under
medelvärdet för staden (79). Vår siffra för ledarskap ligger på 80, jämfört med 83 vid förra mätningen. Det är ett index som ligger
helt i linje med stadens snitt. Styrningen ligger på 70, samma siffra som förra året, och kan jämföras med övriga Malmö stad som
har 80 på styrning.
De frågor som har högst medelvärde på förvaltningen gemensamt ligger på 4,3 av 5 och är: ”Mitt arbete känns meningsfullt” och
”Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare”. Därefter följer ”Min närmaste chef visar uppskattning för mina
arbetsinsatser” och ”Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete” – båda på 4,2 av 5.
Lägst medel (3,5) får frågan ”Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt”, följt av och ”Jag ser fram emot att gå
till jobbet” (3,8). ”Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete” landar på (3,9).
Arbetstidens
förläggning

Anmälda tillbud

(Miljönämnden)
Inga genomförda insatser har genomförts under 2021. Alla medarbetare arbetar med arbetstidsvillkoret 40/40 och det finns inga Förvaltningen
delade turer.
(Miljönämnden)
Av miljöförvaltningens rapporterade tillbud är det framförallt stöld, hot och sociala orsaker från verksamhetsutövare som är
förvaltningens huvudsakliga risk 2021. Förvaltningen
har en rutin för hot och våld som bland annat innehåller utbildning och debrifing för medarbetare som blivit utsatt. Det
är framförallt inom yrkesgrupperna miljöinspektörer och livsmedelsinspektörer som vi har flest antal tillbud.
(Miljönämnden)
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Förvaltningen

Antal förekomster
(Miljönämnden)

Totalt antal anmälda
tillbud
(Miljönämnden)
Obalans mellan krav
och resurser
(Miljönämnden)
Otydlighet i arbetets
innehåll
(Miljönämnden)
Psykiskt påfrestande
arbete
(Miljönämnden)
Hot, rån
(Miljönämnden)
Arbetstidens
förläggning
(Miljönämnden)
Sociala orsaker
medarbetare/chefer
(samarbetssvårigheter,
konflikter,
kränkningar)
(Miljönämnden)

2

Bilaga 3

Indikator

Beskrivning av genomförda insatser och analys

Utfall i mått
rapporteras
av

Mått

Sociala orsaker
brukare/ elever/
malmöbor
(kränkningar)
(Miljönämnden)
Annan person (fysiskt)
(Miljönämnden)
Buller (Miljönämnden)
Fysisk belastning (lyft,
häftig, ansträngande
rörelse)
(Miljönämnden)
Ergonomiska faktorer
(Miljönämnden)
Snedtramp, feltramp
(Miljönämnden)
Fall (Miljönämnden)
Fordonsolycka
(Miljönämnden)
Elolycka, brand,
explosion, sprängning
(Miljönämnden)
Hantering av föremål
(egen hantering)
(Miljönämnden)
Påstötning av föremål
(ej vid fall)
(Miljönämnden)
Smitta (bakterie, virus)
(Miljönämnden)
Fysikaliska faktorer
(vibrationer, värme,
strålning, drag)
(Miljönämnden)
Kemisk ämne (färg,
lim, mögel,
lösningsmedel, damm)
(Miljönämnden)
Maskin, föremål i
rörelse
(Miljönämnden)
Fallande föremål
(Miljönämnden)
Djur (Miljönämnden)
Övrigt (Miljönämnden)
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Utfall
2020

Utfall
2021
1

Utfall Utfall
kvinnor män
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1

1
1

2

1

4

7
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Indikator

Beskrivning av genomförda insatser och analys

Utfall i mått
rapporteras
av

Mått

Anmälda
arbetsskador

Av miljöförvaltningens rapporterade arbetsskador är det framförallt olycka som skett på väg till eller från arbetet som är
förvaltningens huvdsakliga risk 2021.

Förvaltningen

Totalt antal anmälda
4
6
arbetsskador
(Miljönämnden)
Allvarlig arbetsolycka
(Miljönämnden)
Arbetsolycka
2
1
(Miljönämnden)
Allvarligt tillbud utan
personskada
(Miljönämnden)
Olycka som skett på
1
5
väg till eller från
arbetet
(Miljönämnden)
Dödsfall på grund av
arbetsolycka
(Miljönämnden)
Dödsfall på grund av
arbetssjukdom
(Miljönämnden)
Arbetssjukdom
1
(Miljönämnden)
Genomsnittlig kostnad
875
2 820
per medarbetare
(genom alla
medarbetare i
förvaltningen)
(Miljönämnden)
Totalkostnad
153 046 564 000
företagshälsovård
(Miljönämnden)

(Miljönämnden)

Företagshälsovård

Miljöförvaltningen använder företagshälsovården som samarbetspartner med fokus på främjande och förebyggande arbete samt Förvaltningen
rehabilitering. Likaså vid utbildningsinsatser och expertstöd. Kostnader för främjande och förebyggande insatser är dominerande.
Miljöförvaltningen erbjuder medarbetare och chefer utbildningen ACT (Acceptance Commitment Training). ACT är ett verktyg och
träningsprogram för att hitta förhållningssätt till det som hindrar oss från saker som kan komma emellan oss och det som är
viktigt i livet. Det handlar om vad som kan påverka balansen i livet såsom stress, oro och rädsla. Fokus ligger på att tillägna sig
nya strategier och förhållningssätt till de utmaningar som arbetslivet innebär. Forskning visar att ACT har långsiktiga positiva
effekter på psykiskt välbefinnande, kreativitet och stressnivåer.
(Miljönämnden)

Kostnad främjande
och förebyggande
(Miljönämnden)
Kostnad
efterhjälpande
(Miljönämnden)
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Utfall
2020

Utfall
2021

151 208 512 000

1 838

52 000

Utfall Utfall
kvinnor män

